Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie
Ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów

Budowa budynku usługowego - Ośrodek Rehabilitacyjno
Opiekuńczo Wychowawczy Niezwykła Kraina
współfinansowanego ze środków PFRON
Numer ogłoszenia: 123255 - 2015;
data zamieszczenia: 19.08.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie , ul. Inwalidów
Wojennych 26, 56-100 Wołów, woj. dolnośląskie, tel. 71 7253260.


Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sonwolow.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku usługowegoOśrodek

Rehabilitacyjno

Opiekuńczo

Wychowawczy

Niezwykła

Kraina

współfinansowanego ze środków PFRON.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
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II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1 Przedmiotem
zamówienia obejmuje: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę ośrodka w zakresie
obejmującym wybudowanie budynku do poziomu parteru zakończonego stropem. 3.2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ: a) Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych b) Projekt budowlany c) Projekt
wykonawczy 3.3 Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym
proponowaną

ceną

ofertową

obejmuje

także:

organizację,

zabezpieczenie

i zagospodarowanie terenu budowy, po zakończeniu robót doprowadzenie placu budowy
do należytego stanu i porządku. Wykonawca ustala i oferuję cenę ryczałtową, która
obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją tego zamówienia - stosownie do zapisów
SIWZ. Skutki finansowe ewentualnych ukrytych błędów (wad) w dokumentacji projektowej
ciążą na wykonawcy zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności,
które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Cena oferty obejmuje wszystkie nakłady
związane

z

wykonaniem

robót

budowlano-montażowych,

wynikających

wprost

z dokumentacji projektowej, jak również nie ujęte w tej dokumentacji, a bez których nie
można wykonać zamówienia z uwzględnieniem wymagań warunków technicznego
wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również ich wykonania zgodnie z normami
i obowiązującymi przepisami. 3.4. Wykonawca ustala i oferuje cenę, która obejmuje
wszystkie koszty związane z realizacją tego zamówienia, czyli wszystkie koszty niezbędne
(które można przewidzieć) do należytego wykonania przedmiotu zadania. 3.5.Inwestor nie
będzie wskazywał miejsca wywozu i składowania gruzu, wykonawca we własnym zakresie
zagospodaruje gruz i odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami i skalkuluje koszty. 3.6
Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów
i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia
parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji oraz uzyskanie akceptacji
autora projektu. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych
dokumentów, uwiarygodniających te materiały. 3.7Wykonawca zobowiązuje się wykonać
przedmiot zamówienia z materiałów i urządzeń własnych. Materiały użyte do wykonania
zamówienia zastosowane w pomieszczeniach winny być w I gatunku, posiadać atesty,
deklaracje zgodności, certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie
i obiektach służby zdrowia. 3.8 Wszelkie odpadki materiałowe, gruz oraz materiały
pochodzące z rozbiórki będą usuwane przez Wykonawcę na bieżąco z zachowaniem
maksymalnej czystości. 3.9 Zamawiający dopuszcza dokonanie wizji lokalnej przed
przystąpieniem do przygotowania oferty. 3.10 Organizacja placu budowy należy w całości
do Wykonawcy. Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo na
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placu budowy oraz odpowiada za odpowiednie zabezpieczenie placu budowy przed
wejściem osób trzecich. 3.11 Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren robót przez
cały

czas

realizacji

przedmiotu

zamówienia.

Obowiązkiem

wykonawcy

będzie

przygotowanie pomieszczeń do wykonania prac remontowych (w uzgodnieniu
z zamawiającym i pod jego nadzorem) oraz zabezpieczenie mienia zamawiającego w czasie
wykonywania prac remontowych przed uszkodzeniem. 3.12 Wykonawca opracuje plan
BIOZ i przedstawi go do zatwierdzenia Zamawiającemu 3.13 Wykonawca zapewni
wymagane warunki BHP i p. poż. i ponosi pełną odpowiedzialność za ich przestrzeganie
w czasie wykonywania prac. 3.14 W przypadku spowodowania szkód w trakcie
wykonywania robót, wykonawca jest zobowiązany do ich bezzwłocznego naprawienia.
3.15 Po zakończeniu robót należy uporządkować teren placu budowy. Na okoliczność
odbioru sporządzany będzie protokół końcowy odbioru robót. 3.16 Zamawiający żąda
wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom,

a w

przypadku gdy

wykonawca

powołuje

się

na

zasoby

podwykonawców na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, również
wskazania nazw (firm) tych podwykonawców. 3.17 Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia
wykonawca zmieni lub zrezygnuje z podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, wykonawca jest zobowiązany
wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia. 3.18 Wszystkie ewentualne wskazane z nazwy materiały
i przyjęte technologie użyte w opisie przedmiotu zamówienia, w przypadkach gdy jest to
uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia a Zamawiający nie mógł opisać przedmiotu
zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, należy rozumieć jako określenie
wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla nazwanych materiałów
i urządzeń, z zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości. Materiały równoważne muszą
być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów
wymaganych przez zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. W przypadku
przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych
i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 3.19 Zamawiający nie będzie udzielać
zaliczek na poczet wykonania zamówienia..
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II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających



Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających robót budowlanych stanowiących
nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 105.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykaz

wykonanych

odpowiadających

robót

swoim

budowlanych

rodzajem

i

w

okresie

wartością

ostatnich

robotom

5

lat,

budowlanym

stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dokumentów (poświadczeń) potwierdzających, że
roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone, z tym że wykażą przynajmniej 2 roboty
budowlane odpowiadające swoim rodzajem i zbliżone zakresem do roboty
stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 PLN
netto każda. Wykaz powinien być sporządzony według wzoru stanowiącego
załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie
zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.


III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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o

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami n.t. ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnego dla wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami. Wykaz powinien być sporządzony według wzoru
stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.



III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia . - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o
udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie. - Wykonawca
powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów
przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których
będzie dysponował wykonawca: - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny
dokument

potwierdzający,

że

inny

podmiot

jest

ubezpieczony

od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:


wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
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wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami;



oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień;



opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;



aktualne

zaświadczenie

właściwego

naczelnika

urzędu

skarbowego

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;


aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
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potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli

wykonawca

ma

siedzibę

lub

miejsce

zamieszkania

poza

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;



nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert;

III.4.3.2)


zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
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określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
- oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust.1 ustawy Pzp, sporządzone według
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. -wypełniony formularz oferty (zał. nr 1) zaakceptowany projekt umowy (zał. nr 4 do SIWZ) - 8.4.3 Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie: a) W przypadku
podpisywania oferty przez osoby niewymienione w odpisie z właściwego rejestru albo w
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - pełnomocnictwo do
podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b) W przypadku podmiotów
występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli
każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu
(zgodnie z art. 23 ustawy Pzp).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:


1 - Cena - 98



2 - termin wykonania zamówienia - 2
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
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przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje istotne zmiany zawartej umowy w
stosunku do treści oferty wykonawcy, z którym podpisano umowę oraz określa warunki
takiej zmiany: a) zmiany w zakresie podwykonawstwa: - jeżeli zmiana podwykonawcy
stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy, W przypadku
zmiany podwykonawcy, nowy podwykonawca musi spełniać wymagania określone w SIWZ
b) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy jeżeli: - wystąpiła konieczność realizacji
zamówień dodatkowych lub robót zamiennych skutkująca koniecznością wydłużenia
terminu, - jeżeli zaistnieją przeszkody niezależne od wykonawcy uniemożliwiające
terminową realizację zamówienia, - z powodu siły wyższej, - zaistnieje nieprzewidzialny
brak możliwości pozyskania materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji umowy.
Wykonawca wówczas jest zobowiązany do udokumentowania zaistniałej sytuacji. c)
zmiany w zakresie technologii: - w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych,
które na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej nie były możliwe do
przewidzenia, - wynikające z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, które
na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej nie były możliwe do przewidzenia.,
- jeżeli zaistnieją nieprzewidziane przeszkody niezależne od wykonawcy uniemożliwiające
kontynuowanie robót zgodnie z projektem budowlanym , d) możliwość dokonania zmiany
osób, wyznaczonych przez Wykonawcę do wykonania zamówienia, w przypadku: choroby, śmierci lub innych zdarzeń losowych, - niewywiązywania się z obowiązków
wynikających z umowy, - jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek
przyczyn niezależnych od Wykonawcy, - Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany
osób, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków wynikających z umowy .
W przypadku zmiany osób, nowe osoby powołane do pełnienia wyznaczonych
obowiązków muszą spełniać wymagania określone w SIWZ
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków
Specyfikację

zamówienia: http://www.sonwolow.pl/
istotnych

warunków

zamówienia

można

uzyskać

pod

adresem: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie ul. Inwalidów Wojennych
26, 56-100 Wołów.
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IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 04.09.2015 godzina 11:00, miejsce: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w
Wołowie ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: zadanie współfinansowane ze środków PFRON.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
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